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V Čadci dňa 30.09.2016

Č. j.: VD/6740/2015/Ja

ROZHODNUTIE
O DODATOČNOM

POVOLENÍ

STAVBY

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"),
preskúmal žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorú dňa 10.02.2016 podali
Vladimír Sekerka, Okružná 689/5, 022 04 Čadca,
Martina Sekerková, Okružná 689/5, 02201 Čadca
(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného
zákona
dodatočne

povol'uje

zrealizované stavebné práce na stavbe
Rekreačný

dom

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 11062/2, 11062/3 v katastrálnom území Čadca.

Popis stavby:
k rozostavanej stavbe rekreačného domu bola zrealizovaná prístavba pôdorysných rozmerov
2,8 x 5,4 m
prístavba je zastrešená sedlovou strechou rovnakej výšky a sklonu ako .strecha rozostavanej časti
rekreačného domu
podľa predloženej projektovej dokumentácie
a v podkroví spálňa

Objektová

skladba povoľovanej

bude na 1.PP prístavby umiestnená kúpeľňa

stavby:

SO 01 - rekreačný dom - prístavba

Pre dokončenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude dokončená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Ján Vojtek,
Májová 1144, 022 01 Čadca a overenej v tomto konaní. Projektová dokumentácia je
neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia ajej prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
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2. Polohové a výškové pomery:
stavba bude celkových pôdorysných rozmerov 5,40 x 8,00 m a bude umiestnená:
3,335 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 11063
3,890 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 11062/1
3,140 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 11062/4
porovnávacia rovina: ± 0,000

=

úroveň podlahy 1.PP

výška hrebeňa strechy: + 6,500 m od ± 0,000
úroveň upraveného terénu: - 0,300 až + 1,400 m od ± 0,000
3. Napojenie stavby na inžinierske siete ostáva bez zmeny:
zásobovanie vodou - je riešené z vŕtanej studne na pozemku stavebníka
odvádzanie splaškových vôd - je riešené kanalizačnou prípojkou do žumpy na pozemku stavebníka
napojenie na elektrickú energiu - je riešené NN prípojkou na el. NN sieť vedenú popri miestnej
komunikácii
4. Pri ďalšom uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení, najmä vyhlášky Č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu
zdravia a osôb na stavenisku.
5. Pri realizácii stavebných prác musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky Č. 532/2002 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
Najmä:.
6. Stavba bude ukončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
7.

Počas výstavby budú dodržané všeobecné technické požiadavky týkajúce na uskutočňovanie
stavieb v zmysle § 48 stavebného zákona

8. Dažďové vody zo stavby budú likvidované na pozemku stavebníka tak, aby nespôsobovali škody
na susedných pozemkoch a nehnuteľnostiach.
9. Stavebník je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať v čistote
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť po každom znečisteni. V prípade
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náklady a okamžite uviesť do
pôvodného technického stavu.
IO. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a právom chránené
záujmy účastníkov stavebného konania.
ll. Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do pôvodného stavu a
prípadné vzniknuté škody uhradiť vlastníkom resp. užívateľom podľa všeobecných predpisov o
náhrade škody.
12. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác likvidovať v zmysle zákona o odpadoch.
13. Dodatočne povolená stavba podlieha kolaudácii.
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Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
CKN 11062/3 - záhrada
CKN 11062/2 - záhrada
Stanovisko k pripravovanému zámeru stavby "Rekreačný dom" na poľnohospodárskej pôde na
pozemkoch parc. č. 11062/3, 11062/2 v k.ú. Čadca vydal OÚ Čadca, pozemkový a lesný odbor pod
č. OU-CA-PLO-2016/003381-002 zo dňa 04.03.2016, č. ObPÚ-2011/00869-002/A04 zo dňa
18.11.2011.

K stavbe sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány:
Okresný úrad Čadca -pozemkový a lesný odbor

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu konania boli zo strany účastníkov konania vznesené nasledujúce námietky a pripomienky:
1. Ján Čepec - námietka podaná na ústnom pojednávaní dňa 15.03.2016:
.Predlžiť betónový plot popri pozemku stavebníka až po severný okraj stavby na výšku 2m. "
2. Ján Čepec - námietka podaná na ústnompojednávaní

dňa 15.03.2016:

"Zrušiť okno z navrhovanej prístavby z východnej fasády. "
Stavebný úrad uvedené námietky a pripomienky

Č.

1 a 2 po posúdení zamietol.

Upozornenie:
So stavebnými prácami na predmetnej stavbe sa nesmie pokračovať, pokiaľ jej dodatočné povolenie
nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov).

Odôvodnenie:

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"),
vykonal dňa 01.12.2015, na základe podnetu, štátny stavebný dohľad na-stavbe "Rekreačný dom" na
pozemkoch parc. Č. CKN 11062/2, 11062/3 v k. Ú. Čadca.
Stavebný úrad vykonaním miestnej obhliadky zistil, že na k nedokončenej stavbe rekreačného domu
bola zrealizovaná prístavba, ktorú uskotočnil stavebník Vladimír Sekerka a Martina Sekerková, obaja
bytom Okružná súp. Č. 689/5, 022 04 Čadca, bez stavebného povolenia.
Stavebný úrad zistil, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním a začal
z vlastného podnetu konanie podľa § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona o nariadení odstránenia
stavby.
Stavebný úrad vyzval dňa 25.01.2016 vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady otom,
že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä
s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi. Vlastník stavby preukázal, že
dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, že je vlastníkom pozemku
zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k tomuto pozemku iné právo.
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Stavebný úrad oznámil dňa 15.02.2016 začatie konania o dodatočnom povolení stavby všetkým
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie žiadosti súčasne
nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 15.03.2016, o výsledku ktorého bol
spísaný záznam.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených
v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami
a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom,
predpismi vydanými najeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Stanoviská oznámili:
Okresný úrad Čadca - pozemkový a lesný odbor
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a orgaruzacu
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre
napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.
Projektová dokumentácia stavby spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v
priebehu konania o dodatočnom povolení nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu dodatočného
povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Účastníci konania:
Vladimír Sekerka, Martina Sekerková, Ján Čepec, Štefánia Čepecová, Mária Poláková,
Ing. Ján Vojtek, vlastníci pozemku parc. Č. CKN 11063 v k. Ú. Čadca
V priebehu konania boli zo strany účastníkov konania vznesené nasledujúce námietky a pripomienky:
1. Ján Čepec - námietka podaná na ústnom pojednávaní dňa 15.03.2016:
.Predlžiť betónový plot popri pozemku stavebníka až po severný okraj stavby na výšku 2m. "
Uvedená námietka bola zamietnutá z týchto dôvodov:
Stavba oplotenia nie je predmetom konania o dodatočnom povolení stavby. Jestvujúci plot betónový múr sa nachádza na spoločnej hranici pozemku stavebníka parc. Č. 11062/2 s pozemkami
parc. Č. 11062/4 a 11064/1. Odstupová vzdialenosť stavby rekreačného domu od tejto spoločnej
hranice je podľa predloženej projektovej dokumentácie 3,14 m a od pozemku parc. Č. 11064/2 je
3,335 m. Ján Čepec ako účastník konania mohol vzniesť námietky a pripomienky k dodatočne
povol'ovanej stavbe, ak touto stavbou môžu byť priamo dotknuté vlastnícke alebo iné práva k jeho
pozemkom a stavbám na nich. DÍžka spoločnej hranice pozemku stavebníka parc. Č. 11062/2
a pozemku Jána Čepca parc. Č. 11064/1 je cca 0,9 m. Stavebný úrad nezistil, aké vlastnícke alebo
iné práva účastníka konania môžu byť dodatočne povoľovanou stavbou priamo dotknuté a z akého
dôvodu by mal stavebník postaviť betónový plot výšky 2 m na hranici medzi svojimi pozemkami
parc. Č. 11062/2 a 11064/2.
2. Ján Čepec - námietka podaná na ústnom pojednávaní dňa 15.03.2016:
"Zrušiť okno z navrhovanej prístavby z východnej fasády. "
Uvedená námietka bola zamietnutá z týchto dôvodov:
Stavebný úrad nezistil, podobne ako pri námietke Č. 1, aké vlastnícke alebo iné práva účastníka
konania môžu byť priamo dotknuté. Navrhované okno je umiestnené v štítovej stene z východnej
strany rekreačného domu, pričom smeruje na pozemok par. Č. 11064/2, ktorý je vo vlastníctve
stavebníka a ďalej je miestna komunikácia.
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Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci,
Námestie slobody 30,022 Ol Čadca!. V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom znení je
toto rozhodnutie preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

{/~
.L-.~--Ing. Milan
RA
primátor mesta

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
položky 60 písm. b ods. 2 vo výške 150.00 € bol zaplatený.

Príloha:
overená projektová dokumentácia stavby

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:
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Zvesené dňa:

.

ČAD~~I

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesen
Doručí sa:
Účastníci konania
1. Vladimír Sekerka, Okružná súp. Č. 689/5, 022 04 Čadca
2. Martina Sekerková, Okružná súp. Č. 689/5, 022 Ol Čadca
3. Ján Čepec, M.R. Štefánika súp. Č. 2556/26, 022 Ol Čadca
4. Štefánia Čepcová, M.R. Štefánika súp. Č. 2556/26, 022 01 Čadca
5. Mária Poláková, Drahošanka súp. Č. 1930,02201 Čadca
6. Ing. Ján Vojtek, Májova súp. Č. 1144,022 Ol Čadca
7. vlastníci pozemku parc. Č. CKN 11063 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podľa § 69
stavebného zákona
Dotknuté orgány
8. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95,022 Ol Čadca

Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974
Č. ú.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 01

E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk
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